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Tegevusaruanne 2017
Eesti Puuetega Inimeste Koda (edaspidi EPIKoda) on katusorganisatsioon, mis ühendab
puuetega inimeste ja krooniliste haigete ühendusi ning liite üle Eesti. 2017. aasta alguse
seisuga kuulub EPIKoja koosseisu 48 üle-eestilist puuetega inimeste või krooniliste haigete
organisatsiooni, nendest 32 erinevat liitu ja 16 maakondlikku puuetega inimeste koda. Kokku
esindab EPIKoda umbes 285 organisatsiooni ligi 22 000 liikmega.
Vastavalt arengukavale 2017-2023
(http://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2012/04/EPIKoja-arengukava-2017-2023PDF.pdf)
on EPIKoja visioon olla sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna poliitika ja ühiskonna
arvamuse kujundaja.
EPIKoja missioon on puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteedi, ühiskonda
kaasatuse ning eneseteostuse võimaluste tõstmine läbi huvikaitse ja koostöö.
EPIKoja põhikirjalisteks eesmärkideks on:
1. kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;
2. kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid;
3. olla puuetega inimeste poliitika edendamise alaseks üleriigiliseks koostöö- ning
koordinatsiooniorganiks;
4. esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil;
5. soodustada võimaluste võrdsustamist kõigile, vastavalt mittediskrimineerimise põhimõttele,
koostöös riigi valitsemis- ja võimuorganite, kodanikeühenduste, ärisektori ning rahvusvaheliste
organisatsioonide ja esindustega;
6. osutada koolitus-, hoolekande- ja sotsiaalalaseid jt teisi teenuseid ning korraldada
ühisüritusi.
Põhikirjaliste ja arengukava strateegiliste eesmärkide täitmiseks pakume teavet ja koolitusi
oma liikmesorganisatsioonidele, teeme koostööd erinevate ministeeriumide, riigiasutuste ja
teiste MTÜ-dega, osaleme erinevates töögruppides ja komisjonides, viime läbi uuringuid ja
projekte puuetega inimestele, liikmesorganisatsioonidele ning võrgustiku partneritele (KOV,
haridusasutused, tööandjad, tudengid jt); korraldame seminare, avaldame artikleid ja
teabematerjale, võtame sõna meedias. Iga-aastaselt korraldame puuetega inimeste päeva
tähistamiseks konverentsi, samuti puuetega inimeste kultuurifestivali, 2 korda aastas anname
välja ajakirja ”Sinuga”, 2017. a juunist alates igakuist elektroonilist uudiskirja ning 10-11
numbrit aastas eakatele mõeldud ajalehte „Elukaar“. Lisaks siseriiklikele tegevustele panustab
EPIKoda aktiivselt rahvusvaheliste suhete arendamisse ja parimate praktikate vahetamisse.
EPIKoja tegevused 2017. aastal
2017. aasta tegevuse prioriteedid olid:
1. ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamine ja järelvalve
2. ÜRO PIK variraporti valmimine
3. EPIKoja mainekujundus
EPIKoja tegevusprogramm, mida rahastati SA Eesti Puuetega Inimeste Fond vahendusel

Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest, oli 2017. aastal jaotatud üheksaks alaprojektiks.
Tegevusprogrammi elluviimise aeg: 01.01.2017-31.12.2017
Tegevusprogrammi toetuse summa: 137 250.Tegevusprogrammi eesmärkide saavutamist, tegevuste elluviimist ning kogumõju
suurendamist toetasid lisaprojektid. Järgnevalt ülevaade alaprojektide eesmärkidest ja
elluviidud tegevustest, seejärel lisaprojektidest.
1. Arendustegevused
Alaprojekti eesmärgid:
• Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik
organisatsioon (arengukava strateegiline eesmärk 3).
• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse
võimalused on paranenud (arengukava strateegiline eesmärk 2)
Elluviidud tegevused:
 2 üldkoosolekut.
 1 juhatuse ja tegevmeeskonna arendusseminar Valgas ja Tartus.
 1 tegevmeeskonna arendusseminar Haapsalus ja Läänemaal.
 7 juhatuse koosolekut.
 3 koolitust liikmetele teemadel: avalik esinemine, turundustegevus
huvikaitseorganisatsioonis,organisatsioonikultuur juhi teostusvahendina.
 3 koolitust tegevmeeskonnale teemadel: töövõime hindamise ja puude tuvastamine,
viipekeelsele kliendile nõustamisteenuse osutamine, diabeediga inimese töövõime.
 Tegevmeeskonna osalemine Riigikantselei, Praxis ja EMSL (Eesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit) korraldatavas vabaühenduste
huvikaitseprogrammis Huvikaitse labor.
 Tegevmeeskonna osalemine HEAK (Harjumaa Ettevõtluse Arendamise Keskus)
vabaühenduste juhtide arenguprogrammis.
 4 regionaalset infopäeva maakonnakeskustes: Kärdlas, Tartus, Rakveres ja Viljandis
teemadel töövõimereform, KOV sotsiaalteenused, EPIKoja nõustamisteenused.
 1 harvikhaiguste ümarlaud koostöös Eesti Agrenska Fondiga Riigikogus.
 3 mini-uuringut võrgustiku liikmete hulgas 1) ÜRO puuetega inimeste õiguste
konventsiooni variraporti teemal; 2) Puuetega inimeste diskrimineerimise juhtumite
teemal väljapool praegust Võrdse kohtlemise seaduse kaitsevaldkondi; 3) EPIKoja
liikmesorganisatsioonide koolitusvajadused.
 Liikmesorganisatsioonide regulaarne nõustamine.
2. Huvikaitse
Alaprojekti eesmärgid:
• ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni (ÜRO PIK) rakendamise järelevalve on
seadustatud ja toimib (arengukava alaeesmärk 1.1.)
• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteeti ja elukorraldust mõjutavate
oluliste õigusaktide vastuvõtmisel arvestatakse EPIKoja seisukohtadega (arengukava
alaeesmärk 1.2.)
• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse
võimalused on paranenud (arengukava strateegiline eesmärk 2)

Elluviidud tegevused:
 Huvikaitse plaani koostamine fookusega ÜRO PIK järelevalve seadustamisele.
 Koostöö võrdõigusvoliniku ja õiguskantsleriga.
 1 ÜRO PIK variraporti „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ koostamine.
 Poliitikakujundajate survestamine ÜRO PIK rakendamisel ja Võrdse kohtlemise
seaduse (VõKS) muutmisel: kohtumised sotsiaalkaitseministriga, võrdsuspoliitikate
osakonna juhiga; arvamuse andmine VõKS muutmise eelnõule.
 ÜRO PIK järelevalve sõltumatu komisjoni moodustamisele kaasaaitamine ja sihtgrupi
(puuetega inimesed ja kroonilised haiged) jätkuv teavitamine ÜRO PIK
sätestatud õiguste kaitse võimalustest.
 EPIKoja liikmesorganisatsioonide koond-seisukohtade ja ekspertarvamuste
edastamine poliitikakujundajatele – kokku 43 arvamuse esitamine.
 Aktiivne osalemine Võrdse kohtlemise võrgustiku ja Mitmekesisuse kokkuleppe töös
 Puudetemaatiliste ainekursuste läbiviimine kõrgkoolides 3-e õppegrupile. Tallinna
Ülikoolis ja Tallinna Tervishoiukõrgkoolis.
 13 ettekannet koostööpartnerite korraldatud konverentsidel, seminaridel,
teabepäevadel.
 Tööandjate nõustamine. Lisaks üksikutele pöördujatele (nt Swedbank, Päästeamet)
nõustati Tööandjate Keskliitu vähenenud töövõimega inimeste töölesaamise toetamise
tööandjate projekti ettevalmistamisel ning personalijuhtide ühendust PARE sama
projekti elluviimisel.
 EASile erivajadusega reisija alamlehe koostamine https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/erivajadustega-inimeste-reisimine-eestis
 SA Eesti Meremuuseumi projekti „Võrdsed elamuslikud võimalused Eesti
merekultuuripärandiga tutvumiseks Paks Margareeta’s“ nõustamine.
 Kokkuvõte
„Olulisemad
eesmärgid
ja
tegevused
sotsiaalministeeriumi
vastusvaldkonna riiklikes arengukavades, mille täitmisele on suunatud Eesti Puuetega
Inimeste Koja tegevus“ koostamine ja esitamine EMSL-le.
 Kaasaaitamine puuetega laste perede toimetuleku uuringule puuetega laste vanemate
organisatsioonide esindajate ja ekspertide fookusgrupi korraldamisega.
3. Haldus ja administreerimine
Alaprojekti eesmärgid:
• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete elukvaliteeti ja elukorraldust mõjutavate
oluliste õigusaktide vastuvõtmisel arvestatakse EPIKoja seisukohtadega (arengukava
alaeesmärk 1.2.)
• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse
võimalused on paranenud (arengukava strateegiline eesmärk 2)
• Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik
organisatsioon. (arengukava strateegiline eesmärk 3).
• Koostöö edasiarendamine strateegiliste koostööpartneritega valdkondade lõikes
(arengukava osa VII)
Elluviidud tegevused:
 Aktiivne osalemine kokku 30-s töögrupis, komisjonis, nõukogus ja ümarlaual
http://www.epikoda.ee/vorgustik/toogrupid-komisjonid/tooruhmade-liikmed/





Kommunikatsiooni- ja koordinatsioonitegevus organisatsiooni liikmete ja
koostööpartneritega.
Puuetega inimeste ja krooniliste haigete nõustamine kohapeal, telefoni ja e-kirja teel.
Igapäevase sisulise töö toetamiseks tugitegevused (raamatupidamine, veebihooldus,
IT-riistvara, bürooteenus, sideteenus, pangateenus, postiteenus, jne)

4. Välissuhted
Alaprojekti eesmärk:
• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete poliitikakujundustöö Eestis on hästi
sidustatud Euroopa Liidu ja laiema maailma vastavate valdkondade arenguga
(arengukava alaeesmärk 1.3)
Elluviidud tegevused:
 Euroopa Puudega Inimeste Foorumi 2-l juhatuse koosolekul ja 1-l üldkoosolekul
osalemine.
 Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi tegevkorralduskomitee 2 koosoleku ja 1
juhatuse koosoleku korraldamine Tallinnas.
 Euroopa Patsientide Foorumi üldkoosolekul, rahvuslike katusorganisatsioonide
koosolekul ja tervishoiuteenuse ligipääsetavuse kampaania lõpuseminar osalemine.
 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee meediaseminaril osalemine.
 Eesti EL nõukogu eesistumisega seotud tegevustele kaasaaitamine: Euroopa
Majandus- ja Sotsiaalkomite konverents "Nutikad lahendused kestliku ja kaasava
ühiskonna teenistuses"; Deinstitutsionaliseerimise teemaline konverents „Üleminek
kogukonnapõhisele hoolekandele – eeldus väärikaks ja iseseisvaks eluks“.
 Eesti EL nõukogu eesistumise raames KÜSK ja Riigikantselei poolt rahastatud
konverentsi Narvas ja Tallinnas „Euroopa ligipääsetavuse direktiiv – muudame
ligipääsetavuse reaalsuseks.“ korraldamine.
 Osalemine puuetega inimeste päevale pühendatud Euroopa Puuetega Inimeste
Parlamendi nimelisel üritusel Euroopa Liidu tasandil Brüsselis
5. Info ja kommunikatsioon
Alaprojekti eesmärgid:
• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete kaasatus ühiskonda ning eneseteostuse
võimalused on paranenud (arengukava strateegiline eesmärk 2)
• Laiema avalikkuse teadlikkus puuetega inimestest ja kroonilistest haigetest on
paranenud ning hoiakud on muutunud toetavamaks. (arengukava alaeesmärk 2.5)
• Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik
organisatsioon (arengukava strateegiline eesmärk 3)
Elluviidud tegevused:
 Ajakirja „Sinuga“ väljaandmine ja levitamine puuetega inimestele ja strateegilistele
koostööpartneritele – 2/2 numbrit tiraažiga 700. Ajakiri on kättesaadav raamatukogudes üle Eesti. Veebiversioonid kättesaadaval www.epikoda.ee/trykised/ajakiri-sinuga/
 EPIKoja kodulehekülje uuendamine ligipääsetavuse aspektist.
 EPIKoja Facebook kodulehe haldamine.









EPIKoja igakuise e-uudiskirja kontseptsiooni väljatöötamine ja käivitamine. 1. uudiskiri
ilmus juunis 2017. Uudiskiri jõuab 445 adressaadini 31.12.17 seisuga.
Puudega laste vanemate käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ veebiversiooni
levitamine.
Eraannetajate toel käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval“ eestikeelse parandatud
ja täiendatud kordustrüki väljaandmine tiraažiga 3000; SA Innove rahastuse toel teise
parandatud ja täiendatud kordustrüki väljaandmine tiraažiga 2000 ning venekeelse
trüki väljaandmine tiraažiga 4000.
32 kommentaari, pressiteadet, sõnavõttu ja artiklit meedias
Osalemine arvamusfestivalil 11-12.08.2017 Paides universaaldisaini arutelus.
EPIKoja strateegiliste koostööpartnerite konsulteerimine puudega inimestele suunatud
infomaterjalide koostamisel

6. Puuetega inimeste kultuurifestival
Alaprojekti eesmärk:
• Kultuurilise tegevuse ja eneseteostuse võimaluste pakkumine puuetega inimestele ja
kroonilistele haigetele (arengukava alaeesmärk 2.4)
Elluviidud tegevus:
 Puuetega inimeste XXII kultuurifestivali ettevalmistamine ja läbiviimine 2-3.06 Tartus
Vanemuise Kontserdimajas koostöös Tartu Puuetega Inimeste Kojaga
(seotud arengukava tegevusega 2.4.2).
Puuetega inimeste taidluse järjepidevuse sümboliks olev festival andis puudega ja kroonilise
haigusega harrastajatele võimalus esineda teises miljöös, nn suurel laval, saada uusi
kogemusi, uusi sõpru ja kohtuda vanade tuttavatega. Parimaid üksikesinejaid ja kollektiive
tõsteti esile. Osales 32 erinevat taidluskollektiivi ja üksikesinejat üle vabariigi, kokku 220
liikmega. Külastajaid oli hinnanguliselt 300 - külastajatel oli festivalile tasuta sissepääs.
Festivalil osalesid näiteks pimedate lauluansamblid, mitmed näitetrupid sh intellektipuudega ja
psüühikahäiretega inimeste, vokaal- ja instrumentaalsolistid jne.

7. Puuetega inimeste päeva konverents
Alaprojekti eesmärgid:
 Toetada EL nõukogu Eesti eesistumise tegevusi (arengukava alaeesmärk 1.3)
 Parandada ümbritseva keskkonna ligipääsetavust puuetega inimestele (arengukava
alaeesmärk 2.4)
 Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik
organisatsioon (arengukava strateegiline eesmärk 3)
Elluviidud tegevused
• Eesti EL eesistumise ürituste ametlikku kalendrisse lülitatud rahvusvaheline
konverents Euroopa Ligipääsetavuse direktiivi teemal toimus 6-7. oktoobril.
 ÜRO poolt välja kuulutatud üleilmset puuetega inimeste päeva (3.12) puhul toimus 1.12
EPIKoja liikmesorganisatsioonide esindajate minikonverents.

8. Ligipääsetavus
Alaprojekti eesmärgid:
 Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik
organisatsioon (arengukava strateegiline eesmärk 3)
 Ümbritseva keskkonna ligipääsetavus ja vaba aja sisustamise võimalused puuetega
inimestele ja kroonilistele haigetele on paranenud (arengukava alaeesmärk 2.4)
Elluviidud tegevused:
• Ligipääsu tagamine liikmesorganisatsioonide esindajatele EPIKoja koosolekutele,
infopäevadele, seminarid, konverentsidele jt sündmustele sõidukulude, sh
invatranspordi hüvitamise ning viipekeele tõlketeenuse ja silmusvõimendi
võimaldamisega.
• Puuetega inimeste ja krooniliste haigete õigusnõustamine EPIKoja ja maakondlikes
kodades.
9. Toompuiestee 10 haldus
Alaprojekti eesmärgid:
 Eesti Puuetega Inimeste Koda on tugev, avatud, professionaalne ja jätkusuutlik
organisatsioon (arengukava strateegiline eesmärk 3)
 Ümbritseva keskkonna ligipääsetavus ja vaba aja sisustamise võimalused puuetega
inimestele ja kroonilistele haigetele on paranenud (arengukava alaeesmärk 2.4)
Elluviidud tegevused:
• Tööruumide, hooviala ja parkla haldus ja hooldus EPIKoja ja Toompuiestee 10 asuvate
EPIKoja liikmesorganisatsioonide tegutsemise eelduste säilitamiseks ja edendamiseks
• Seminari-, ja koosolekuruumide haldus ja hooldus EPIKoja liikmesorganisatsioonide ja
koostööpartnerite huvikaitse- ja arendustegevuse võimaldamiseks
Täiendavalt ülaltoodud tegevusprogrammile SA Eesti Puuetega Inimeste
Fondi/Hasartmängumaksu Nõukogu rahastusel viisime 2017. aastal ellu järgmisi
lisarahastusega projekte:
Jätkuprojekt aastast 2016
1. Euroopa puude kaardi projekt
(Euroopa Komisjoni poolt koos Sotsiaalministeeriumiga elluviidav projekt „Ettevalmistused
puudega inimeste kaardi kasutuselevõtuks Eestis“.)
(seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2)
Projekti teema ja eesmärk: Projekt keskendus soodustustele ja ligipääsetavatele, universaalse
disaini seisukohast sobilikele pakkumistele, mida vaba-aja, kultuuri ja spordiasutused pakuvad
puuetega inimestele soodsamatel tingimustel, kui teisetele elanikele. Eesmärgiks oli, et
selliseid soodustusi, s.h. ka transpordisektoris rakendatud soodustusi ja hüvesid saaksid
puuetega inimesed kasutada Euroopa Liidus piiriüleselt – kui inimesele on väljastatud vastav
kaart. Selline algatus hõlbustaks puuetega inimestele pakutavate soodustuste levikut ning
puuetega inimestele vaba liikumise tagamist EL-is, mis on üks põhiõigusi, kuid mida on
puuetega inimestel nende erivajaduse tõttu teinekord raske realiseerida.
Projekti rahastaja: Euroopa Komisjon

Projekti elluviimise aeg: 01.02.2016-31.07.2017
Projekti toetuse summa: 76 700.- kogu perioodi ulatuses kokku
EPIKoja rahalise omaosaluse summa: 19 172.- kogu perioodi ulatuses kokku
Projekti tegevused 2017. aastal: Tutvustati Euroopa puudega inimeste kaardi ideed Valgamaa,
Tartumaa, Läänemaa, Harjumaa ja Tallinna teenusepakkujatele ja kasutajatele. Koostati,
testiti ja avati internetipõhine andmebaas, kust saab näha, millised asutused milliseid
soodustusi puuetega inimestele pakuvad http://www.epikoda.ee/soodustused/. 2017.a.
Informeeriti sihtgruppi ja samuti soodustuste pakkujaid projekti arengutest. Arutati
sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti esindajatega, kuidas puude kaarti Eestis
saaks hakata välja andma. Koostati ideekavand kaardi väljaandmise põhimõtetega Eestis.
Korraldati soodustuste veebikeskkonna esitlusüritus 30.06 Okupatsioonide muuseumis 52
osalenud eksperdiga (riigi, spetsialistide, sihtgrupi, teenusepakkujate esindajad), mis leidis
kajastust üleriigilises meedias. Esitlusüritusel osalesid ka Euroopa Puudega Inimeste Foorumi
juhid, kes on ühtlasi kaardi idee algsed autorid. 4.12 osales EPIKoja esindaja Soomes sealse
puuetega inimeste kaardi infoüritusel ettekandega projekti tegevustest Eestis.
2017. aastal lisandusid:
2.Võtmepädevuste projekt
(ESF Innove Võtmepädevuste koolitusprojekt SA Pro Civitas elluviimisel koostöös EPIKojaga)
(seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2 ja 3)
Projekti teema ja eesmärk: Koostöös SA Pro Civitas-ega toimub võtmepädevuste koolituste
läbiviimine 12-s Eesti maakonnas. Sihtgrupp on puuetega täiskasvanud tööealised inimesed.
Koolitusprogrammi järgselt toimuvad võtmepädevuste koolitused 45 h ulatuses 10-liikmelistes
gruppides üle Eesti – kokku 40 gruppi. Koolituste läbiviimise korraldab SA Pro Civitas,
EPIKoda toetab tegevusi omapoolse kompetentsiga.
Projekti rahastaja ja voor: SA Innove „Struktuuritoetuse andmise tingimused täiskasvanute
võtmepädevuste arendamiseks"
http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020/taotlejale/votmepadevused
Projekti elluviimise aeg: 01.02.17- 31.08.2018
Projekti toetuse summa: 23 400.- kogu projekti perioodi ulatuses, sellest 14 300.- 2017 aastal.
EPIKoja rahalise omaosaluse summa: 0.Projekti tegevused 2017. aastal: Koostöös EPIKoja ja liikmesorganisatsioonidega leiti ja
leitakse12-s maakonnas ligipääsetavad koolituspaigad ning aidati kaasa koolitusgruppide
koostamisele. EPIKoda leidis 2 akadeemilise tunni ulatuses lektori igale 45h-le koolitusele, kes
annab infot puuetega inimeste organisatsioonide toimimise ja rolli kohta ühiskonnas. Projekt
on väga hästi käivitunud. I poolaastal oli planeeritud koolitus 13-le koolitusgrupile, kuid koolitati
15 gruppi. Kokku on 2017. aastal koolitustel õppimist on õppinud 25 gruppi, neis õpet
alustanud 153 ja lõpetanud 146, mis tähendab, et väljalangejate arv oli väga väike. EPIKoja
ruumides on toimunud 4 koolitustsüklit Tallinna ja Harjumaa õppijatele, üks venekeelsele
õpperühmale. Tihe koostöö on olnud Tartu, Põlva, Rapla, Pärnu, Jõgeva ja Hiiumaa gruppide
komplekteerimisel.

3. KÜSK Ligipääsetavuse akti projekt „Anname oma panuse Euroopa Ligipääsetavuse
Akti edasiseks ellurakendamiseks EL nõukogu Eesti eesistumise raames.“
(seotud
arengukava strateegilise eesmärgiga 1 ja 2)

Projekti teema ja eesmärk: Projekt keskendus EL-i algatusele Euroopa Ligipääsetavuse Akt
(European Accessibility Act) – mis tagab puuetega inimestele parema ligipääsu toodetele ja
teenustele. Algatuse EL nõukogus vastuvõtmine ja seejärel ületoomine liikmesriigi
seadusandlusse ja edasiviimine Eesti EL nõukogu eesistumise raames vajas väga palju
tähelepanu ning on seotud uute, innovaatiliste lahenduste kasutuselevõtu võimalustega.
Projekti rahastaja ja voor: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Eesti Euroopa Liidu
Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste konkurss
http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/el2017
Projekti elluviimise aeg: 01.03-31.12.17
Projekti toetuse summa:15 780.EPIKoja rahalise omaosaluse summa:2200.Projekti tegevused 2017. aastal:
Projekti raames toetati EL nõukogu Eesti eesistumise tegevusi ning viidi Eestis läbi EL mitmete
liikmesriikide puuetega inimeste juhtide osalusega rahvusvahelise konverents. Keskenduti
innovaatilistele lahendusele, mille osas Eesti on esirinnas, kuid toonitati ka vajadust arendada
ligipääsetavust ning kaasavat ühiskonda kõikjal EL liikmesriikides, mitte ainult pealinna
piirkonnas. Projekti tegevusi koordineeriti jooksvalt Eesti ametiasutustega, mis on tihedalt
valdkonnaga
seotud,
eelkõige
Sotsiaalministeeriumi
ja
Majandusja
Kommunikatsiooniministeeriumiga.
Konverentsi avasid Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, EDF president Yannis Vardakastanis ning
Narva Linnapea Tarmo Tammiste. Osalesid Euroopa Komisjoni ja ettevõtete, nt Microsoft
esindajad. Ligipääsetavuse akti ettevalmistav, Eesti Euroopa Liidu nõukogu ametlikus
programmis olev konverents kogus hulga tagasisidet osalejatelt ja leidis aktiivset kajastust
meedias. Konverentsi avalikku kajastamist toetab aktiivne meediasuunaline tegevus.
Konverentsi keerukas tehniline korraldus õnnestus suurepäraselt – ligipääsetavuse
tagamiseks oli konverentsil eesti viipekeele tõlge, rahvusvahelise viipekeele tõlge ning
kirjutustõlge, lisaks sünkroontõlge eesti-vene-inglis 1. päeval Narvas ja eesti-inglise-prantsuse
2. päeval Tallinnas. Narva konverentsipäevast tehti otseülekanne veebis. Konverentsiga
seotud tegevuste rahastamist toetasid ka Narva linn ja Tallinna linn.
Eesti EL-i nõukogu eesistujana saavutas otsuse Ligipääsetavuse akti vastuvõtuks EL
nõukogus, edasine menetlus jätkub järgmise eesistujariigi eestvõttel.
4. Õigusnõustamise projekt „Erivajadustega isikute õigusnõustamise kättesaadavuse
parandamise tagamine 2017 - 2019” (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 1,2)
Projekti teema ja eesmärk: Tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine
igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Projekti rahastaja ja voor: Justiitsministeerium, erivajadustega inimeste õigusnõu
konkurss https://www.just.ee/et/erivajadustega-inimeste-oigusnou-konkurss
Projekti elluviimise aeg: 01.04.17-31.03.20
Projekti toetuse summa: 150 000.- (sellest 2017 aastal 37502.-)
EPIKoja rahalise omaosaluse summa: 0.Projekti tegevused 2017. aastal
Koostöös SA Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustati aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse
pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele ning sihtgrupi esindajatena ka

hooldajad või pereliikmed. Projekt on käivitunud ootuspäraselt, nõustamise sihtgrupp on
väljendanud rahulolu nõustamisteenuse laienemise üle kõigisse maakondadesse ning
nõustamisteenuse üldise mahu suurenemise üle, samuti nõustamiskohtade paiknemise üle
maakondlikes puuetega inimeste kodades. 2017 viidi läbi mahukad teavitustegevused nii
EPIKoja kanalite kui kohalike meediakanalite kaudu, mis on aidanud kaasa sihtgrupi
informeeritusele nõustamisteenusest. Perioodil aprill- detsember osutati teenust kokku 642
kliendile (eesmärgiks seati 9 kuu kohta 594 klienti). Suurimad teeninduspiirkonnad olid Tallinn
216, Tartu 71 Pärnu 57 kliendiga. Venekeelsete klientide osakaal oli 40%. 40% klientidest said
infot teenuse kohta ametnike kaudu. Klientidest oli keskmise puudega 52% ja raske puudega
38%. Peamised teemad, mille osas sihtgruppi nõustati: perekonnaõigus 44% (sh elatise
vaidlus; lahutus ja varajagamine, hooldusõigus), võlasuhted 31%, täitemenetlus 13% Õigusabi
tagati kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)),
õigusinfot oli võimalik küsida ka telefonitsi ja veebinõustamise teel. Teenust pakuti 15-s
ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.
5. Elukaare projekt „Elukaar – ajaleht eakatele“ (seotud arengukava strateegilise
eesmärgiga 2)
Projekti rahastaja: Hasartmängumaksu Nõukogu
Projekti elluviimise aeg: 01.01-31.12.17
Projekti toetuse summa: 18456.EPIKoja mitterahalise omaosaluse summa:4614.Anti välja 11 numbrit eakatele mõeldud ajalehte Elukaar, iga number tiraaziga 2000 ja levitati
kõigis Eesti maakondades pensionäride ühenduste kaudu.
6. Töövõime hindamise ja puude tuvastamise nõustamise teenus (Töövõime
hindamise nõustamise projekt) (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 2)
Teenuse eesmärk: tagada täiendav ja sõltumatu tugisüsteem töövõime ja puude raskusastme
hindamist puudutavate küsimuste lahendamiseks
Teenuse rahastaja: Sotsiaalministeerium ja SA Innove vahendusel Euroopa Sotsiaalfond
(Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimused „Töövõime süsteemi toetavad
tegevused“.)
Teenuse osutamise aeg: 01.08.17-31.12.20
Toetuse summa: 20 000,00 2017. aastal, kogu perioodi ulatuses kokku eeldatavalt
111 599,00
EPIKoda alustas augustist 2017 täiendava nõustamisteenuse pakkumist töövõime või puude
raskusastme hindamist taotlevatele isikutele ja nende seaduslikele esindajatele. Nõustamist
pakuti kontaktkohtumise, e- posti ja telefoni teel. Kokku nõustati perioodil august-detsember
123 klienti. Keskmine otsesele nõustamistegevusele kulunud aeg ühe kliendi kohta oli 78
minutit, kokku 160 tundi. Suurim osa pöördumistest oli seotud mittenõustumisega töövõime
hindamise ja puude määramise otsustega, mille kohta sooviti esitada vaie. Samuti vajasid
kliendid nõustamist, et osata analüüsida ning mõista töövõime hindamise otsuste sisu.
Selgitamist vajas ka töövõimereformiga toimuv üldiselt, tervise infosüsteemi kannete olulisus
töövõime hindamise protsessis ning abistamine ja juhendamine töövõime ja puude
tuvastamise ühistaotluse täitmisel. Lisaks personaalsele nõustamisteenuse pakkumisele viidi
läbi 3 infopäeva maakondades: Viljandi-, Lääne-Viru- ja Tartumaal, kus keskenduti töövõime

hindamise ja puude taotlemisega seotud asjaolude tutvustamisega huvilistele. Teenuse
käivitamise ja osutamise protsessis on viidud läbi ulatuslikud teavitustegevused eesti, vene ja
eesti viipekeeles.
7. EPIFondi investeeringute projekti (seotud arengukava strateegilise eesmärgiga 3)
Projekti eesmärk: Kaasajastatada EPIKoja koolitus- ja arenduskeskuse
Toompuiestee 10, Tallinn, seminari- ja koosolekuruumide esitlustehnikat ja teostada maja
välisfassaadi ja katuse hädavajalike hooldustöid Toompuiestee 10 tegutseva EPIKoja ja
liikmesorganisatsioonide tegutsemise eelduste säilitamiseks ja edendamiseks huvikaitse- ja
arendustegevuse võimaldamiseks.
Elluviidud tegevused: 2017. aastal kaasajastatati Eesti Puuetega Inimeste Koja koolitus- ja
arenduskeskuse seminari- ja koosolekuruumide esitlustehnikat
Projekti rahastaja: HMN/SA Eesti Puuetega Inimeste Fond, investeeringute ja soetuste
taotlusvoor
Projekti elluviimise aeg: 05.12.2017-31.05.2018
Projekti toetuse summa: kokku 8976,00, sellest 2017. aastal 1053,00
EPIKoja rahalise omaosaluse summa: kokku 1250,00, sellest 2017. aastal 0,00
Elluviidud tegevustega seotud dokumentatsioon ja materjalid on kättesaadavad EPIKojas.
EPIKoja suuremate projektide rahastajad aruandeperioodil olid Hasartmängumaksu Nõukogu
(SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi vahendusel), Euroopa Komisjon, Kodanikuühiskonna
Sihtkapital, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, SA Innove.
Aruandeperioodil toimus 2 üldkoosolekut ja 7 juhatuse koosolekut.
EPIKojas oli aruandeperioodi lõpus töölepinguga tööl 8 töötajat, neist 1 tööleping on peatatud
ja 3 töötab osakoormusega. Peale selle rakendati võlaõiguslike lepingute alusel tööle
kaastöötajaid lühemaks või pikemaks perioodiks.
Töötajatele arvestati brutotöötasu 2017. a eest kokku 157713 eurot, sh.juhatuse liikmetele
ja tegevjuhile kokku 27688 eurot (nii põhitöötasu kui täiendavad projekti-põhised töötasud).
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Raha

59 202

91 467

Nõuded ja ettemaksed

45 387

40 694

104 589

132 161

104 589

132 161

Võlad ja ettemaksed

20 206

12 607

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

11 709

57 785

Kokku lühiajalised kohustised

31 915

70 392

31 915

70 392

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

61 769

55 718

Aruandeaasta tulem

10 905

6 051

Kokku netovara

72 674

61 769

104 589

132 161

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara

Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

313 317

226 983

32 888

34 839

346 205

261 822

-166 472

-109 314

-11 115

-18 486

Tööjõukulud

-157 713

-127 971

Kokku kulud

-335 300

-255 771

Põhitegevuse tulem

10 905

6 051

Aruandeaasta tulem

10 905

6 051

Tulud
Annetused ja toetused
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

Põhitegevuse tulem

10 905

6 051

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

-4 693

-14 420

7 599

1 036

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest

-46 076

-20 070

Kokku rahavood põhitegevusest

-32 265

-27 403

-32 265

-27 403

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus

Kokku rahavood
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja raha ekvivalentide muutus
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

91 467

118 870

-32 265

-27 403

59 202

91 467
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Akumuleeritud tulem
31.12.2015

55 718

55 718

6 051

6 051

31.12.2016

61 769

61 769

Aruandeaasta tulem

10 905

10 905

31.12.2017

72 674

72 674

Aruandeaasta tulem
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Aruandeperiood: 01.01.2017 -31.12.2017
Esitlusvaluuta: euro
Täpsusaste: eurodes
Aastaaruanne on koostatud lähtuvalt Eesti heast raamatupidamise tavast
Raha
Rahalised vahendid on bilansis õiglases väärtuses
Raha liigid on raha pankades ja sularaha kassas
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised
Välisvaluutas toimunud tehingute aluseks on Eesti Panga kehtivad valuutakursid
Nõuded ja ettemaksed
Nõudeid ja kohustusi on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuses, mis lühiajaliste nõuete ja kohustuste puhul on võrdne
nende nominaalväärtusega.
Lühiajalisi nõudeid kajastatakse tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

1917

Annetused ja toetused
Valitsuse sihtfinantseerimise vahendeid kajastatakse lähtudes RTJ 12 nõuetest brutomeetodil.
Tulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja
kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Rahavoogude aruandes on rahavood põhitegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Kulud
Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja
kulude vastavuse printsiibist lähtudes.
Rahavoogude aruandes on rahavood põhitegevusest kajastatud kaudsel meetodil.

Seotud osapooled
Seotud osapoolteks on loetud kõrgema juhtorgani so.juhatuse liikmed ja tegevjuht.

17

Eesti Puuetega Inimeste Koda

2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

Raha pankades
Raha kassas
Kokku raha

31.12.2017

31.12.2016

58 704

90 370

498

1 097

59 202

91 467

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
5 459

5 459

Ostjatelt laekumata
arved

5 459

5 459

Nõuded sihtfinantseerimisele

39 867

39 867

61

61

45 387

45 387

Muud nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

31.12.2016
Nõuded ostjate vastu

12 kuu jooksul
2 657

2 657

Ostjatelt laekumata
arved

2 657

2 657

Nõuded sihtfinantseerimisele

37 809

37 809

228

228

40 694

40 694

Muud nõuded
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Maksuvõlg

Maksuvõlg

Üksikisiku tulumaks

2 238

2 973

Sotsiaalmaks

4 146

4 695

Kohustuslik kogumispension

155

331

Töötuskindlustusmaksed

283

242

6 822

8 241

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad
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Lisa 5 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

tasumata arved

10 417

1 716

Kokku võlad tarnijatele

10 417

1 716

Lisa 6 Muud võlad
(eurodes)

31.12.2017

12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

14 676

14 676

Puhkuse reserv koos sotsmaksudega

2 866

2 866

Kasutamata sihtotstarbelised toetused

11 709

11 709

Ostjate ettemaksed

10

10

Muud võlad töövõtjatele

91

91

14 676

14 676

Kokku muud võlad

31.12.2016

12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

60 435

60 435

Puhkuse reserv koos sotsmaksuudega

2 650

2 650

Kasutamata sihtotstarbelised toetused

57 785

57 785

60 435

60 435

Kokku muud võlad

Lisa 7 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)
Varad bruto soetusmaksumuses

31.12.2015

Tulu

31.12.2016

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kodumaise sihtfinantseerimise tulud

213 861

6 698

220 559

Välismaise sihtfinantseerimise tulud

1 183

5 241

6 424

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

215 044

11 939

226 983

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

215 044

11 939

226 983
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31.12.2016

Tulu

31.12.2017

Sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine

220 559

90 283

310 842

Välismaine sihtfinantseerimine

6 424

-3 949

2 475

Kokku sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks

226 983

86 334

313 317

Kokku sihtotstarbelised tasud,
annetused ja toetused

226 983

86 334

313 317

Lisa 8 Muud tulud
(eurodes)

Rendi- ja üüritulu
Muud
Kokku muud tulud

2017

2016

32 886

34 836

2

3

32 888

34 839

Lisa 9 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

Energia

2017

2016

4 151

2 228

Elektrienergia

1 173

760

Soojusenergia

2 978

1 468

827

479

0

1 323

Hooldustööd

2 102

1 381

Transpordikulud

6 564

1 854

Mitmesugused bürookulud

1 333

995

Lähetuskulud

6 046

13 730

Koolituskulud

96 277

45 305

1 369

773

18 983

16 874

149

204

3 547

3 138

392

779

Liikmemaksud teistele organ

3 100

3 133

kontorimasinad, inventar

2 178

1 593

kindlustus

430

242

valve

434

184

18 590

15 099

166 472

109 314

Veevarustusteenused
Remonditööd

Riiklikud ja kohalikud maksud
Mitmes teenused (RMP, pank, info)
Trükised
Side, post
Esinduskulu

trüki- ja paljunduskulu
Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud
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Lisa 10 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2017

2016

4 681

6 177

Elektrienergia

1 323

2 107

Soojusenergia

3 358

4 070

932

1 329

Riiklikud ja kohalikud maksud

1 544

2 141

Hoolduskulud

2 370

3 811

0

3 675

Kindlustus

485

671

Side, post

59

106

valve

490

511

Muud

554

65

11 115

18 486

Energia

Veevarustusteenused

Remont
Tööjõukulud

Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 11 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

2017

2016

118 538

97 493

39 175

30 478

157 713

127 971

7

8

31.12.2017

31.12.2016

48

48

2017

2016

27 688

23 644

Lisa 12 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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